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Copiii se nasc cu dorința nestăvilită de a învăța. Curioși din fi re, 
ei vor să exploreze, să descopere și să înțeleagă lumea înconjurătoare. 

Astfel, apar o sumedenie de întrebări cărora le caută răspunsul.

Ținând cont de curiozitatea lor, Galaxia Copiilor vă prezintă 
seria enciclopedică „Descoperă lumea, întrebare cu întrebare“, 

cu răspunsuri atractive și particularizate care vin în întâmpi narea întrebărilor 
pe care tinerii cititori și le pun despre lumea care îi înconjoară.

Această serie abordează subiecte din domenii precum lumea animalelor, 
știință și tehnologie, spațiul cosmic, spațiul terestru, corpul uman, natura 
și locurile uimitoare de pe planetă. Folosind un format prietenos pentru 
tinerii cititori, fi ecare întrebare benefi ciază de răspunsuri clar formulate, 

iar ilustrațiile minunate contribuie la întregirea cunoștințelor.

Pentru tinerii cititori, aceasta este o serie ideală. Suntem siguri 
că ea va fi  îmbrățișată cu drag de copii, părinți și profesori deopotrivă.
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Alaska face parte din SUA, dar Canada o desparte de restul statelor 
americane. Este un important producător de petrol. Are peste 

50.000 km de litoral și e singura țară cu deschidere la trei mări și oceane 
diferite – Oceanul Arctic, Oceanul Pacific și Marea Bering. În Alaska există 
locuri în care este mereu zi și locuri în care este mereu noapte.

Există șapte continente: Asia, Africa, America de Nord, 
America de Sud, Antarctica, Europa și Australia. Asia 

este cel mai mare continent din 
lume, iar Australia este cel 
mai mic.

CÂTE CONTINENTE EXISTĂ?

CE ȚĂRI FAC PARTE 
DIN AMERICA DE NORD?

PENTRU CE ESTE 
RENUMITĂ ALASKA?

America de Nord se află în emisfera 
vestică și are 24.709.000  km², 

fiind al treilea continent ca suprafață. 
Aici se află Groenlanda, cea mai mare 
insulă din lume, precum și statele 
suverane Canada, Mexic și SUA.
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Exploatarea forestieră este importantă în Canada, unde sunt multe păduri dese. Tăietorii 
de lemne taie copaci pentru cherestea, iar utilajele moderne retează coniferele mari. 

Din cauza defrișărilor, companiile forestiere trebuie să planteze alți copaci în locul 
celor tăiați.

În 1535, exploratorul francez Jacques Cartier a ajuns în 
Noua Franță, iar băștinașii l-au dus în satul Stadacona, căruia 

i-au spus Kanata (cuvântul irochez pentru „sat“ sau „așezare“). 
Exploratorul a înțeles că ar fi zis „Canada“! La scurt timp, englezii 
i-au urmat pe francezi și s-au stabilit în Canada, unde astăzi există 
două limbi oficiale: franceza și engleza.

CE ȚARĂ ARE 
CEL MAI ÎNTINS LITORAL?

CUM ȘI-A CĂPĂTAT CANADA NUMELE?

CINE SUNT 
TĂIETORII 

DE LEMNE?

Canada, una dintre cele mai 
mari țări din lume, are și cel 

mai lung litoral. Acesta se întinde 
pe o suprafață de 202.080 km, 
fiind mărginit la vest de Oceanul 
Pacific, la est de Oceanul 
Atlantic, iar la nord de Oceanul 
Arctic. Canada are o suprafață de 
aproximativ 10.000.000 km².
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Numele „Yukon“ provine din străvechiul 
Yuk-un-ah al limbii locale și înseamnă 

Marele Râu. Fluviul Yukon străbate teritoriul 
canadian, apoi Alaska și se varsă în Marea 
Bering. Anual, în Whitehorse, capitala teritoriului 
Yukon, au loc curse de sănii trase de câini. Zona 
cea mai nordică este de o frumusețe răpitoare, iar 
aici se practică pescuitul cu undița și vânătoarea.

Primul apel telefonic la distanță a fost efectuat în Canada, pe 3 august 1876. Un secol 
mai târziu, Canada devenea prima țară care folosea o rețea de satelit pentru televiziune.

Iarna, Canada e înzăpezită, iar activitățile 
preferate sunt hocheiul, patinajul și schiul. 

Hocheiul pe gheață este sportul național de 
iarnă. Tot iarna, unele familii înstărite își 
umplu curțile cu apă și o lasă să înghețe, ca să 
aibă propriul patinoar! Și pescuitul la copcă e 
popular în Canada. Mersul pe un lac înghețat, 
crearea unei copci în gheață, introducerea unui 
fir de pescuit, în așteptarea emoționantă a unui 
trofeu, pot fi experiențe pline de satisfacții.

CÂND S-A EFECTUAT PRIMUL APEL LA DISTANȚĂ?

DE CE E RENUMIT YUKON?

CE ACTIVITĂȚI PREFERĂ 
CANADIENII ÎN TIMPUL IERNII?
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În orașul Whistler din Columbia Britanică trăiesc o 
mulțime de veverițe care seamănă cu marmotele. 

Acestea scot un sunet distinct, asemănător cu 
fluieratul. În 2010, Jocurile Olimpice de iarnă 
s-au ținut în Whistler.

În Calgary, Alberta, se îmbină modernul cu tradițio-
nalul. Anual, aici are loc festivalul de rodeo Calgary 

Stampede, care oferă spectatorilor o experiență 
complet western! Este unul dintre cele mai mari și 
mai cunoscute evenimente de acest fel din lume.

ÎN CANADA AU LOC 
CONCURSURI DE RODEO?

VEVERIȚELE FLUIERĂ?

CARE E SINGURUL 
ORAȘ FORTIFICAT 

DIN QUÉBEC?

Vechiul Québec, aflat în 
provincia Québec, Canada, 

e singurul oraș fortificat din 
America de Nord și face parte din 
Patrimoniul Mondial UNESCO. 
Străzile înguste și pietruite sunt 
mărginite de case din secolele al 
XVII-lea și al XVIII-lea. Limba 
care predomină este franceza, la 
fel și arhitectura care prevalează.
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